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Ο «Απολογισμός – Προγραμματισμός» 
περιλαμβάνει τις Δράσεις του Υ.ΠΟΙ.ΑΝ 

στο Πλαίσιο της Υλοποίησης της 
Ολιστικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής
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ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η Ελλάδα για πρώτη φορά διαθέτει ένα Ολιστικό Στρατηγικό Σχέδιο 

για την Ανάπτυξη

Η Στρατηγική παρουσιάστηκε στο Eurogroup της 27ης Απριλίου 2018 

λαμβάνοντας ομόφωνα τη θετική αποδοχή των μελών του

Αποτελεί το αποτέλεσμα μιας σημαντικής προσπάθειας τριών ετών 

στην οποία ενσωματώθηκαν τα συμπεράσματα των Περιφερειακών 

Αναπτυξιακών Συνεδρίων

Υιοθετεί τον ολιστικό τρόπο σχεδιασμού και ενσωματώνει τις 3 διαστάσεις 

(οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική) που ορίζονται στους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), όπως αυτοί έχουν τεθεί στο Ψήφισμα των 

Ηνωμένων Εθνών, που αναφέρεται στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
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ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Συγκροτήθηκαν 27 ομάδες εργασίας για την υλοποίηση των
220 δράσεων και μεταρρυθμίσεων βάσει συγκεκριμένων στόχων,
οροσήμων, παραδοτέων και χρονοδιαγραμμάτων 

Υλοποιείται υπό την εποπτεία Πολιτικής Επιτροπής υπό τον
Πρωθυπουργό

Συγκροτήθηκε δομή υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
επιστημονικής υποστήριξης και διαβούλευσης της Στρατηγικής

Αναπτυξιακή Στρατηγική 5

http://www.mindev.gov.gr/
http://www.mindev.gov.gr/
http://www.mindev.gov.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/


ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ: ΑΡΧΕΣ, ΑΞΙΕΣ & ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΣ
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10ΛΟΓΟΣ ΑΡΧΩΝ & ΑΞΙΩΝ

3. Σύνδεση με το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι – Προώθηση 
της περιφερειακής ολοκλήρωσης 

1. Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμογή 
ολοκληρωμένων πολιτικών και δράσεων με μεσομακροπρόθεσμο
ορίζοντα

2. Έμφαση στον συμπεριληπτικό χαρακτήρα της ανάπτυξης: 
για τη μικρή επιχείρηση, τον καταναλωτή, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις, τις τοπικές κοινωνίες και τις παραμεθόριες περιοχές, 
τους νέους και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού

4. Προώθηση συνεργασιών και διασυνδέσεων παντού: μεταξύ 
χωρών, κράτους και ιδιωτικού τομέα, υπηρεσιών/φορέων της 
Δημόσιας Διοίκησης, κλάδων, επιχειρήσεων και τοπικών φορέων

5. Υλοποίηση και παρακολούθηση πολιτικών από ομάδες εργασίας 
βάσει συμφωνημένων οροσήμων, χρονοδιαγραμμάτων, παραδοτέων, 
στόχων και Key Performance Indicators (KPIs)
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10ΛΟΓΟΣ ΑΡΧΩΝ & ΑΞΙΩΝ

6. Διαρκής και ολοκληρωμένη αξιολόγηση πολιτικών

7. Εδραίωση θεσμών ανοιχτού διαλόγου και από κοινού 
σχεδιασμού πολιτικών 

8. Απλοποίηση, επιτάχυνση και συνεχής βελτίωση διαδικασιών

9. Εξατομικευμένη υποστήριξη και εξυπηρέτηση πολιτών, 
επιχειρήσεων και άλλων φορέων 

10. Διασφάλιση διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη 
Δημόσια Διοίκηση, τις αγορές και τις επιχειρήσεις
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Κλάδοι της
οικονομίας

Επιχειρήσεις

Επενδυτές

Καταναλωτές

Υπερχρεωμένα 
νοικοκυριά

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΣ
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Πολίτες

Τοπικές 
Κοινωνίες



Α1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –

Α2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –

Α3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α1. Βελτίωση 

επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος

Σύσταση και αδειοδότηση

Εταιρικό Δίκαιο

Χωροταξική οργάνωση

Α2. Υποστήριξη 

ανάπτυξης, 

εξωστρέφειας, 

μετασχηματισμού 

& αναδιάρθρωσης

επιχειρήσεων

Εξατομικευμένη υποστήριξη για 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Υποστήριξη και 

οργάνωση για κλάδους / 

τομείς της οικονομίας

Α3. Χρηματοδότηση

επιχειρήσεων
Χρηματοδοτικά εργαλεία και 

προγράμματα, Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ), Αναπτυξιακή Τράπεζα

Ολιστική προσέγγιση – 3 επίπεδα υποστήριξης
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Α1.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ –

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ



ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Α1.1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία εξ αποστάσεως σύστασης 
εταιρειών (e-ΥΜΣ)

Μειώσαμε το κόστος σύστασης κατά 70% 

https://eyms.businessportal.gr/auth
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Δράση 1: Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχείρησης

Πολυπλοκότητα, γραφειοκρατία, καθυστερήσεις στις διαδικασίες 
σύστασης επιχείρησης

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ

https://eyms.businessportal.gr/auth


Επεκτείνουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες σε όλο τον 
κύκλο ζωής της επιχείρησης

EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Συγκροτούμε τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων

Ιδρύουμε Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας για το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων βελτίωσης του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος
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ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαμορφώσαμε σύστημα αδειοδότησης βάσει της διαδικασίας
Γνωστοποίησης για το 80% των οικονομικών δραστηριοτήτων

Υποδοχή γνωστοποιήσεων σε πλήρως ψηφιακό περιβάλλον

Άμεση λειτουργία της δραστηριότητας με τη γνωστοποίηση

46.500 επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα 
τη νέα λειτουργία αδειοδότησης

www.notifybusiness.gov.gr
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Δράση 2: Αδειοδότηση οικονομικής δραστηριότητας

Γραφειοκρατική, κατακερματισμένη και χρονοβόρα διαδικασία 
αδειοδότησης με εξαντλητικό ex-ante έλεγχο εγγράφων 

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ

http://www.notifybusiness.gov.gr/


ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Επεκτείνουμε το σύστημα σε νέες οικονομικές 
δραστηριότητες

EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Αναβαθμίζουμε το πληροφορικό σύστημα

Κωδικοποιούμε και απλοποιούμε τη νομοθεσία για 
περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών 
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ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕ ΚΑΙ ΑΕ

Α1.2 ΝΕΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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ΝΕΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το απαρχαιωμένο νομοθετικό πλαίσιο για Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΕΠΕ) και Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΕ) (Νόμος 2190/1920) δημιουργούσε 
αδικαιολόγητα βάρη για τις συγκεκριμένες εταιρικές μορφές και δεν 
συμβάδιζε με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις

Ψηφίσαμε νέο νόμο (4541/2018) για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου των ΕΠΕ (απλοποίηση διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
κ.λπ.)

Αναμορφώσαμε το Δίκαιο των ΑΕ (ν.4548/2018) με στόχο
την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των εταιρειών,
τη βελτίωση της θέσης των μετόχων, την απλοποίηση της
εταιρικής «καθημερινότητας» με αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους, κ.λπ. 

Ελλιπείς και διάσπαρτες διατάξεις για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς

TI KANAME

19

Δράση 3: Εκσυγχρονισμός εταιρικού δικαίου

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ



Νομοθετούμε ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο εταιρικών 
μετασχηματισμών εντός του Νοεμβρίου 2018

Αναμορφώνουμε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο για ταχύτερες και 
ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις 

EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

http://www.businessportal.gr/
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

http://www.businessportal.gr/


ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΑΤΥΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ –
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ –

ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Α1.3 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
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ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Δράση 4: Εκπονήσαμε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη σταδιακή μετάβαση 
από Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ) σε Επιχειρηματικά Πάρκα

Εξυγίανση ΑΒΣ Οινόφυτων - Σχηματαρίου

Θεσμικό πλαίσιο, οικονομικά κίνητρα, χρηματοδότηση, απλοποίηση
περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Δράση 5: Σχεδιάσαμε ολοκληρωμένη πολιτική εγκατάστασης/μετεγκατάστασης 
σε Οργανωμένους Χώρους Υποδοχής Επιχειρήσεων

Ανάπτυξη αλυσίδων αξίας, αύξηση της παραγωγικότητας, 
προστασία από άλλες χρήσεις με παράλληλη διασφάλιση 
των όρων περιβαλλοντικής προστασίας

Δράση 6: Θεσμοθετήσαμε το Πάρκο Μεγάλης Μεμονωμένης Μονάδας, με 
στόχο την

22

Άναρχη και προβληματική χωροθέτηση επιχειρήσεων με αρνητικά 
αποτελέσματα ως προς τη λειτουργία τους και τις τοπικές κοινωνίες 
(όχληση, περιβαλλοντική ρύπανση, κλπ.)

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΚΛΑΔΩΝ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ  
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ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ– ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Α2.1 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
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ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Ρύθμιση οφειλών και εξυγίανση της επιχείρησης

Εξειδικευμένη υποστήριξη για υγιείς επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις 
που εξέρχονται από το στάδιο της εξυγίανσης (εξωδικαστικού)

Συγκροτήσαμε Δίκτυο Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού ΜΜΕ

Διευκόλυνση επιχειρήσεων για την ταχεία ολοκλήρωση διοικητικών 
διαδικασιών

Δημιουργήσαμε Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ)

25

Απουσία υποστηρικτικών υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δράση 7: Συστήθηκε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους (ΕΓΔΙΧ) – Εκτελεστικός βραχίονας του Κυβερνητικού 
Συμβουλίου Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ)

Δημιουργήθηκε σταθερός μηχανισμός στη Δημόσια Διοίκηση 
για τη μεθοδική και συντονισμένη χάραξη και υλοποίηση 
στρατηγικής αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους

http://www.keyd.gov.gr/
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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς Δημόσιο [Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και Aνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)]
και ιδιώτες [τράπεζες, προμηθευτές]

Δράση 8: Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, ομόρρυθμων 
εταίρων και αγροτών (Ν.4469/2017)

Πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ πιστωτών

Απλοποίηση των διαδικασιών και υποστήριξη των επιχειρήσεων 
και των συνεργατών τους 
(π.χ. λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι, σύμβουλοι) 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αιτήσεων ένταξης

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, παρέχει πολλαπλά οφέλη: 120 δόσεις για το
δημόσιο, 240 για τις τράπεζες, κούρεμα εναπομείναντος χρέους, ακατάσχετο 
λογαριασμών, προστασία από πλειστηριασμούς
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Απουσία ενιαίου φορέα με αποκλειστική αρμοδιότητα την αντιμετώπιση της 
ιδιωτικής υπερχρέωσης παρά τις τεράστιες διαστάσεις του προβλήματος

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ



Δράση 9: Ταμείο ‘Fund of Funds’ (FoF) «Eπάνοδος Επιχειρήσεων» 

συνολικού Επενδυτικού Κεφαλαίου (δημόσιο και ιδιωτικό) ύψους 300 εκ.
για συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΜΕ που χρήζουν 
χρηματοοικονομικής & διοικητικής αναδιάρθρωσης (χρόνος διάθεσης 
4ο τρίμηνο 2018)

EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναπτύσσουμε Δράσεις για τη Δεύτερη Ευκαιρία 
σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες

Υποστηρίζουμε χρηματοδοτικά αναδιαρθρώσεις

Από τη ρύθμιση στη 2η ευκαιρία
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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Δράση 10: Εγκαινιάσαμε το θεσμό των Κέντρων Υποστήριξης 
Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.) εντός των Επιμελητηρίων τα οποία μεταξύ 
άλλων:

Παρέχουν διοικητικές πληροφορίες και υποστήριξη των 
εταιρειών κάθε νομικής μορφής καθώς και των ατομικών 
επιχειρήσεων στη διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου δικαίου,
από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της 
τελικής πράξης
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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Απευθύνεται σε ΜΜΕ που επιδιώκουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους ή
το μετασχηματισμό τους

Καλύπτει 5 λειτουργικές ανάγκες

Το ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ. σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και τους κοινωνικούς εταίρους σχεδιάζει Δίκτυο 

Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων

1. Αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών 

2. Καινοτομία και οργάνωση

3. Δικτύωση και Συνέργειες

4. Διεθνοποίηση και Εξωστρέφεια

5. Εκπαίδευση
30

Απουσία υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των ΜΜΕ

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ

Δράση 11: Ανάπτυξη Δικτύου Υποστήριξης, Ανάπτυξης και 

Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων 



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πρωτίστως ως facilitators, διασφαλίζοντας τη σύζευξη 
μεταξύ των αναγκών των επιχειρήσεων με προσφερόμενα
από το Δημόσιο εργαλεία και υπηρεσίες

Δευτερευόντως ακόμη και σε πιο εξατομικευμένη βάση, 
στοχεύοντας στην υποστήριξη ΜΜΕ στη διαδικασία
επιχειρηματικής ανάπτυξης, μετασχηματισμού ή και 
αναδιάρθρωσής τους. Στόχος η υποστήριξη της μετάβασης
από την «επιχειρηματικότητα ανάγκης» στην «επιχειρηματικότητα 
ευκαιρίας»

Οι σύμβουλοι του δικτύου θα προκύψουν μέσα από ένα μητρώο ειδικών 

διαφόρων ειδικοτήτων (οικονομολόγων, νομικών, κοκ) το οποίο θα 

διαμορφωθεί. Οι σύμβουλοι θα λειτουργούν:
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ΦΟΡΟΥΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΦΟΡΟΥΜ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» – ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΙΔΡΥΣΗ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 4.0 –
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

Α2.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΛΑΔΩΝ & 
ΤΟΜΕΩΝ 
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Δράση 12: Υλοποιήσαμε το Φόρουμ Βιομηχανίας για την υποστήριξη των κοινω-

νικών και παραγωγικών φορέων με διάφορες θεματικές (χρηματοδότηση, καινο-
τομία, ενέργεια, κοκ) για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και της μεταποίησης  
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΛΑΔΩΝ & ΤΟΜΕΩΝ 

Απουσία οργάνων διαβούλευσης με τους παραγωγικούς φορείς και από 
κοινού σχεδιασμό πολιτικών για στρατηγικούς τομείς της οικονομίας

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ

Δράση 13: Δημιουργήσαμε το φόρουμ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Δράση 14: Εκπονήσαμε και εφαρμόζουμε σχέδιο δράσης για τη φαρμακοβιομηχανία 



Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν: α) στην επαναβιομηχάνιση β) τη στήριξη 
παραγωγικών συμπλεγμάτων και διασυνδέσεων, γ) τον από κοινού σχεδιασμό 
πολιτικών με παραγωγικούς φορείς:

Δημιουργία οργανωμένου διαύλου επικοινωνίας 
μεταξύ κυβέρνησης - επιχειρήσεων 
και συστημικών τραπεζών για την ανταλλαγή απόψεων και τη 
θεσμική επίλυση προβλημάτων
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΛΑΔΩΝ & ΤΟΜΕΩΝ 

TI ΚΑΝΑΜΕ

Δράση 15: Ιδρύσαμε Εθνικό Συμβούλιο Παραγωγικότητας 

(National Productivity Board) με συντονιστή το Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών (KEΠΕ)

Το Συμβούλιο υποστηρίζει τις δράσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας 
της Ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Αναπτυξιακής 
Στρατηγικής 



4.0 & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έλλειψη καταγραφής και αδυναμία εξεύρεσης μηχανισμού/δομής 
στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Δράση 16: Δημιουργήσαμε Μητρώο Δομών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας 

(Θερμοκοιτίδες, Επιταχυντές, Χώροι Συνεργασίας, Τεχνολογικά Πάρκα) 

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ

Μητρώο Δομών Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Δράση 17: Αναπτύξαμε θερμοκοιτίδες και τις καθιερώσαμε ως μηχανισμούς 

«επιχειρηματικής ανακάλυψης» και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
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Εμπλουτίζουμε διαρκώς το Μητρώο και παρακολουθούμε τα 
αποτελέσματα της λειτουργίας του

EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

4.0 & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ολοκληρώνουμε και δημοσιοποιούμε το Σχέδιο για την 4.0 
(Οκτώβριος 2018)

Ταμείο (FoF) «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης» συνολικού 
Επενδυτικού Κεφαλαίου (δημόσιο και ιδιωτικό) ύψους 80 εκ. 
ευρώ για επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις κλάδων 
όπως ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιοποίηση, κλπ. Το 
επενδυτικό όχημα θα δημιουργηθεί με τα διαθέσιμα που έχουν 
επιστραφεί από το πρόγραμμα Jeremie

https://startupgreece.gov.gr/
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ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Κλειστά Ναυπηγεία με πολλές οφειλές προς τους εργαζομένους 
και καμία λύση από προηγούμενες κυβερνήσεις

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

Δράση: Ναυπηγεία Σύρου
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To ναυπηγείο λειτουργεί, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις 
όλων των εργαζομένων ενώ διατηρούμε και 
αναδεικνύουμε τη ναυπηγική βιομηχανία σε ισχυρή 
δραστηριότητα της οικονομίας

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ



ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Κλειστά Ναυπηγεία με πολλές οφειλές προς τους εργαζομένους 
και καμία λύση από προηγούμενες κυβερνήσεις

Δράση 18: Aναζητήσαμε και βρήκαμε επενδυτές και συζητούμε μαζί

τους. Θα ακολουθηθεί το μοντέλο της Σύρου

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ

Ναυπηγεία Ελευσίνας
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ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Κλειστά Ναυπηγεία - Υποστήριξη εργαζομένων από πρόγραμμα 
Υπ. Αμύνης

Δράση 19: Συντονίζουμε εμπλεκόμενους και διαδικασίες για να τεθούν τα 

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά σε ειδική διαχείριση

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
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Ωρίμανση του έργου για τον πλειστηριασμό των 
περιουσιακών στοιχείων του, ώστε τα ναυπηγεία να 
επαναλειτουργήσουν με νέους επενδυτές

EΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σημαντικά ενεργοβόρο κτιριακό δυναμικό που χρειάζεται συνολική 
αντιμετώπιση για την ενεργειακή αναβάθμιση του

Δράση 20: Αναβαθμίζουμε ενεργειακά τα δημόσια κτίρια, με ευθύνη του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΟΥΜΕ

Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Οικονομίας

Δράση 23: Αντλούμε χρηματοδότηση από την European Investment Bank (EIB).

Ετοιμάζεται το πρώτο πακέτο έργων που θα προταθεί για χρηματοδότηση
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Δράση 21: Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

(συνολικά κεφάλαια 440 εκ. ευρώ)

Δράση 22: Ιnnovation Norway για την εγγυοδοσία καινοτόμων 

επιχειρηματικών σχεδίων ελληνικών επιχειρήσεων των κλάδων γαλάζιας, πράσινης
ανάπτυξης και ICT (συνολικό ύψος 40 εκ. ευρώ - 4ο τρίμηνο 2018)

Δράση 24: Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας. Επιδότηση ύψους 

20 εκ. ευρώ υφιστάμενων ή νέων ΜΜΕ για την αξιοποίηση αποβλήτων, 
για την ανάκτηση υλών σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας



Υλοποιούμε χρηματοδοτικό πρόγραμμα - δράση ΕΣΠΑ στο
πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ, που επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων
και υπό σύσταση ΜΜΕ για την επιχειρηματική αξιοποίηση
αποβλήτων, ιδίων ή και τρίτων. Ο στόχος της δράσης είναι, μέσω
ανάκτησης, η δημιουργία προϊόντων προστιθέμενης αξίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Συγκροτούμε Ταμείο (FoF) «Εναλλακτικής Ενέργειας»:
Υβριδικό επενδυτικό σχήμα, το οποίο θα συνδυάζει εγγυήσεις και
συμμετοχές προκειμένου να υλοποιούνται επενδύσεις σε πράσινα και
καινοτόμα έργα. Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε κεφάλαια
ενεργειακών υποδομών, ο συνδυασμός εγγυήσεων και επιμέρους
συμμετοχής εξασφαλίζει τη δυνατότητα άντλησης πρόσθετης
χρηματοδότησης όχι μόνο από τραπεζικά ιδρύματα αλλά και από
άλλους επενδυτές

http://www.taneo.gr
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Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Οικονομίας

Ταμείο Υποδομών (FoF): Δανειοδότηση μικρών και μεσαίων έργων
υποδομών, σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και ΣΔΙΤ με έμφαση
στους τομείς της Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης
(Χρόνος διάθεσης: 1ο τρίμηνο 2019)

http://www.taneo.gr/


Απουσία σχεδιασμού για την κάνναβη. Σύνταξη νομοσχεδίου που 
καθορίζει το πλαίσιο καλλιέργειας της κάνναβης για φαρμακευτικούς 
σκοπούς

Δράση 25: Διυπουργικός συντονισμός & σύνταξη διατάξεων

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

Δράση 26: Ψηφίσαμε το Ν.4523/2018 «Διατάξεις για την παραγωγή τελικών 

προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις»
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EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Διερευνούμε και επιλύουμε τα προβλήματα που θα προκύψουν 
από την έναρξη διαδικασιών αδειοδότησης των ενδιαφερόμενων 
επιχειρήσεων
Προσελκύουμε και υποστηρίζουμε επενδύσεις στον τομέα της 
φαρμακευτικής κάνναβης



ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α2.3 ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δράση 27: Εκπονήσαμε και υλοποιούμε ένα Σχέδιο Δράσης για την 

προώθηση των εξαγωγών από κοινού με το Υπουργείο Εξωτερικών 
(ΥΠΕΞ) και το Enterprise Greece

Δράση 28: Συστήσαμε και λειτουργούμε τη (διυπουργική) Επιτροπή 

Εξωστρέφειας, πυρήνα παραγωγής πολιτικής, προγραμματισμού και 
συντονισμού των δημόσιων δράσεων εξωστρέφειας

Δράση 29: Αξιοποιούμε διεθνείς καλές πρακτικές μέσω Τεχνικής 

Υποστήριξης

Δράση 30: Αναβαθμίζουμε το Enterprise Greece

TI KANOYME

Ατελέσφορες προσπάθειες ανάπτυξης των εξαγωγών και της 
προσέλκυσης επενδύσεων
Έλλειψη επικοινωνίας, συνεργασίας και συντονισμού των 
εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Δράση 32: Δημιουργήσαμε Κοινό Ημερολόγιο Δράσεων Εξωστρέφειας 

Υπουργείων και Φορέων 

Δράση 33: Υλοποιούμε ένα Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Προώθησης 

Εξαγωγών για την ποιοτική και τεκμηριωμένη πληροφόρηση προς υφιστάμενους 
και νέους εξαγωγείς (από κοινού με ΥΠΕΞ και Enterprise Greece)

Δράση 35: Αναβαθμίζουμε, ουσιαστικά, το Help-Desk Eξαγωγέων του 

Enterprise Greece

Δράση 34: Διαμορφώνουμε Χάρτη Εξαγωγικών Προοπτικών σε παγκόσμια 

κλίμακα

Δράση 31: Καταρτίζουμε μια μεσοπρόθεσμη ολιστική Στρατηγική για τις 

εξαγωγές



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Equifund – ΕΣΠΑ – ΕΤΕΑΝ & ΤΑΝΕΟ 

Α3.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Equifund
Δημιουργήσαμε ευκαιρίες για νέες καινοτόμες εταιρείες μέσω του Ταμείου 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Εquifund). To Εquifund, χρηματοδοτεί 
επιχειρήσεις, με δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους και υπό τη μορφή
συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Υλοποιείται με δημόσιους πόρους
200 εκ. ευρώ και διαχειριστή το ‘European Investment Fund’ (EIF)

Το Εquifund:

• Στηρίζει επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους
• Συνδέει τα αποτελέσματα έρευνας με την επιχειρηματικότητα, 

συμβάλλοντας στην υλοποίηση αξιόλογων επιχειρηματικών ιδεών 
συγκρατώντας με αυτό τον τρόπο αξιόλογο δυναμικό υψηλής 
επιστημονικής κατάρτισης και εξειδίκευσης στην Ελλάδα

• Συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης, καθώς δημιουργούνται νέες 
επιχειρήσεις
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΣΠΑ

Δράση 36: Επιχειρούμε Έξω-Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ µε 

Εξωστρεφή Προσανατολισμό, 50 εκ. ευρώ 

Δράση 37: Ψηφιακό Άλμα, 50 εκ. ευρώ

Δράση 39: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός, 120 εκ. ευρώ

Δράση 40: Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου, 50 εκ. ευρώ

Δράση 38: Ψηφιακό Βήμα, 50 εκ. ευρώ 

https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
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Ενδεικτικές ενεργές δράσεις

Δράση 41: Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για εκσυγχρονισμό - ποιοτική 
αναβάθμιση (ύψους 110 εκ. ευρώ) και Ενίσχυση νέων τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ύψους 120 εκ ευρώ)

Δράση 42: Ενίσχυση ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 
Αγορές (συνολικά κεφάλαια 310 εκ. ευρώ)

https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δράση 43: Σεπτέμβριος 2018: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων – 400 εκ. ευρώ

Δράση 44: Σεπτέμβριος 2018: Ενισχύω – Επιβραβεύω για πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – 250 εκ. ευρώ

Δράση 45: Οκτώβριος 2018: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων – Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Ιδιωτική 
Εκπαίδευση 

Δράση 46: Οκτώβριος 2018: Ενίσχυση Υφιστάμενων και Νέων 
Συνεργατικών Σχηματισμών (cluster) 
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Νέες δράσεις

ΕΣΠΑ



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δράση 47: Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Συγχρηματοδότηση και διάθεση από 10 Τράπεζες συνολικού ύψους 
384εκ. ευρώ για χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ με προνομιακό επιτόκιο
μειωμένο κατά 50%. Σε διάστημα 6 μηνών έχουν εγκριθεί για 
χρηματοδότηση 1.370 αιτήματα επιχειρηματικών δανείων συνολικού 
ύψους 138,1 εκ. ευρώ

Θα διαδεχθεί εντός του 2018 το πρόγραμμα «Επιχειρηματική 
Επανεκκίνηση» και θα διαθέσει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις όλων 
των κλάδων συνολικού ύψους 1,07 δισ. ευρώ. Θα περιλαμβάνει 
πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχειρηματικών δανείων (915 εκ. ευρώ), 
εγγυοδοσίας (100 εκ. ευρώ) και μικροπιστώσεων (50 εκ. ευρώ), από 
τα οποία τα 10 εκ. ευρώ θα χορηγηθούν σε επιχειρήσεις ΚΑΛΟ
(Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας)

Δράση 48: ΤΕΠΙΧ ΙΙ

http://www.etean.gr
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Ενδεικτικά εργαλεία

ΕΤΕΑΝ

http://www.etean.gr/PublicPages/HomePage.aspx


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δράση 49: ΕΤΕΑΝ Guarantee

Πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων ύψους 50 εκ ευρώ με δυνατότητα 
κάλυψης χορηγούμενων δανείων ύψους 100 εκ. ευρώ με επίκεντρο την 
υποστήριξη των νέων (επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών,
επιστημόνων κ.α.) και την έκδοση εγγυητικών επιστολών

Ταμείο Εγγυοδοσίας, κυρίως κεφαλαίου κίνησης, σε επιχειρήσεις 
τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ψηφιακής 
τεχνολογίας κλπ. συνολικού ύψους 25 εκ. ευρώ, με δυνατότητα 
κάλυψης χρηματοδότησης πολλαπλάσιου ύψους δανείων

Δράση 50: Δημιουργική Βιομηχανία I

Δράση 51: Παροχή Εγγυοδοσίας στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ Grants) –
Innovation, Business Development and SMEs ύψους 40 εκ. ευρώ
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ΕΤΕΑΝ



Α3.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διακυρήξεις από προηγούμενες κυβερνήσεις για ίδρυση 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, χωρίς να έχει γίνει 
κανένα ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίησή της

Έγκριση ίδρυσης με σχετική απόφαση του Eurogroup
στις 15 Ιουνίου 2017

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ
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Σύνταξη σχεδίου υλοποίησης Αναπτυξιακής Τράπεζας σε 
συνεργασία με διεθνείς χρηματοδοτικούς φορείς, το οποίο 
και εγκρίθηκε



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Δράση 52: Αναθέσαμε στη ‘Structural Reform Support Service’

(SRSS) τη διενέργεια των διαδικασιών για τη λήψη σχετικής 
Τεχνικής Βοήθειας, ώστε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να 
συσταθεί και να δομηθεί σύμφωνα με αντίστοιχα ευρωπαϊκά 
σχήματα και πρότυπα

Δράση 53: Η SRSS όρισε ως παρόχους Τεχνικής Υποστήριξης τη Γαλλική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα Bpi και τη διεθνή εταιρία συμβούλων PWC

TI ΚΑΝΑΜΕ

Δράση 54: Αναδομήσαμε και επαναδραστηριοποιήσαμε τους Εθνικούς 

Φορείς ΕΤΕΑΝ & ΤΑΝΕΟ που θα ενταχθούν μελλοντικά στην ΕΑΤ
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Ολοκληρώνουν τις διαδικασίες θεσμοθέτησης εντός του 2018

Εντός του 2018 και στις αρχές 2019 θα διατεθούν από ΕΤΕΑΝ & ΤΑΝΕΟ στην στην
αγορά των ΜΜΕ τα χρηματοδοτικά προϊόντα που θα αποτελέσουν τα πρώτα
χρηματοδοτικά εργαλεία της Eλληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ)

EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Εντός του 2019 η ΕΑΤ θα τεθεί σε πλήρη Λειτουργία 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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Β1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – Β2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ –
Β3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΞΕ – Β4. ΣΔΙΤ –

Β5. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – Β6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Β7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
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Β1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Οι προηγούμενοι επενδυτικοί νόμοι 3299/2004 και 3908/2011 είχαν 
αντίστοιχα 11.229 και 1.277 υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων 
(5.303 και 390 αντίστοιχα στο Υπουργείο Οικονομίας).

Το 2015, μόνο στο Υπουργείο Οικονομίας οι μη ολοκληρωμένες επενδύσεις 
ανέρχονταν περίπου σε 4.440, για τις οποίες δεν υπήρχε καμία συστηματική 
καταγραφή και σαφώς προσδιορισμένη διαδικασία διαχείρισής 
τους, αλλά ούτε διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα, με αποτέλεσμα η
εξέλιξη των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων να προχωρά αργά και 
σε καθεστώς αδιαφάνειας. 
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TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

61

Δράση 55: Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε ολοκληρωμένο 

θεσμικό πλαίσιο για τους παλιούς επενδυτικούς νόμους με την 
έκδοση δεκάδων Υπουργικών Αποφάσεων 

• Θεσπίστηκε διαφανής διαδικασία με σειρά προτεραιότητας
• Στελεχώθηκε το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών
• Παλαιότερα το εν λόγω μητρώο ήταν υποστελεχωμένο
• Εκπαιδεύτηκαν τα μέλη του και αυξήθηκε η αμοιβή τους 
• Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από τους μισούς εκκρεμείς 

επιτόπιους ελέγχους
• Έχει συσταθεί ειδική ομάδα ελεγκτών για την ολοκλήρωση των 

τελευταίων 300 διοικητικών ελέγχων καθώς και ειδική ομάδα 
εργασίας για την ολοκλήρωση των έργων

TI ΚΑΝΑΜΕ



Αναπτυξιακός Νόμος

Στόχευση στην επαναβιομηχάνιση και σε επενδυτικά σχέδια 
ένταξης γνώσης, αυξανόμενης απασχόλησης και υψηλής 
προστιθέμενης αξίας

Διεύρυνση κριτηρίων συμμετοχής για μικρότερες μονάδες
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Δράση 56: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος εξειδικεύεται σε 8 επιμέρους καθεστώτα 
ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, διαφορετικής το καθένα στόχευσης:

• Γενική Επιχειρηματικότητα 
• Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
• Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
• Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ 
• Συνέργειες και Δικτυώσεις 
• Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών 
• Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια – Αλυσίδες αξίας 
• Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Οι προηγούμενοι επενδυτικοί νόμοι 3299/2004 και 3908/2011 είχαν συσσωρεύσει 11.229 ο πρώτος 

και 1.277 υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων ο δεύτερος (5.303 και 390 αντίστοιχα στο Υπουργείο 

Οικονομίας) χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι αντίστοιχοι πόροι. Αυτή η πρακτική προκάλεσε μια άκρως 

προβληματική κατάσταση για τη διαχείριση των σχεδίων, με συνέπεια τη μη υλοποίησή τους. 

Παράλληλα, είχε εδραιωθεί ένα καθεστώς απόλυτης διαφθοράς, για την αντιμετώπιση του οποίου 

χρειάστηκαν διαδοχικές εισαγγελικές παρεμβάσεις.



Αναπτυξιακός Νόμος

Γενική Επιχειρηματικότητα – Ο 2ος κύκλος έχει κλείσει με περισσότερες 
αιτήσεις σε σχέση με τον 1ο κύκλο 

Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ, 150 εκ. ευρώ
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Στάδιο υλοποίησης Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016)

Μηχανολογικός Εξοπλισμός, 150 εκ. ευρώ

Σεπτέμβριος 2018: Συνέργειες και δικτυώσεις (clusters),  150 εκ. ευρώ

Οκτώβριος 2018: Ενισχύσεις Καινοτόμου Χαρακτήρα:
• Σύναψη δανείου 320 εκ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ)

Πληροφορίες:
https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/default.htm

Από 4.400 το 2015 σε λιγότερα από 1.000 σήμερα. Συνεχίζουμε
με εντατικούς ρυθμούς την ολοκλήρωσή τους

Δράση 57:  Διευθέτηση Εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/default.htm


Β2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

Έναν πλήρως αναποτελεσματικό νόμο με μόλις 15 υπαγμένα επενδυτικά 
σχέδια και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί καμία επένδυση 

Νόμος προβληματικός ως προς την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού 
της χώρας (προσέλκυση κυρίως επενδυτικών σχεδίων Tουρισμού-real
estate, Eμπορίου/mall και Ενέργειας)

Αοριστία θεσμικού πλαισίου που συνεπάγεται ανεπαρκή 
θεσμική ασφάλεια τόσο για τους επενδυτές όσο και για το 
Δημόσιο και τη Διοίκηση

Τα κριτήρια υπαγωγής δε διασφαλίζουν την υπαγωγή αξιόπιστων 
και κυρίως βιώσιμων επενδυτικών προτάσεων 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

Η όλη διαδικασία δεν περιλαμβάνει κανενός είδους διαβούλευση με 
τις τοπικές κοινωνίες και λοιπούς εμπλεκόμενους, πριν από την 
έγκριση των επενδυτικών σχεδίων  

Το υφιστάμενο πλαίσιο παρέχει τεράστια διακριτική ευχέρεια στη 
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) για τους όρους 
και αυτή καθ‘αυτήν την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων. 

Απουσία αποτελεσματικών χρονοδιαγραμμάτων. 
Έλλειψη διαδικασίας παρακολούθησης για την υλοποίηση της 
επένδυσης



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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TI ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ

Νομοθετούμε για τη δημιουργία πιο ελκυστικού και λειτουργικού 
θεσμικού πλαισίου (νέα κίνητρα, μεγαλύτερο εύρος ωφελημάτων, 
ασφαλής, διαφανής και ταχεία διαδικασία) για στοχευμένες
επενδύσεις και σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως η 
βιομηχανία

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο θα διασφαλίζουμε την υλοποίηση των 
εγκεκριμένων επενδύσεων σύμφωνα με τους όρους υπαγωγής

Αντισταθμίζουμε τις δυσκολίες του επενδυτικού περιβάλλοντος με 
ασφάλεια δικαίου, μείωση γραφειοκρατίας, επιτάχυνση διαδικασιών, 
φορολογικές διευκολύνσεις, κίνητρα μισθολογικά και για επενδύσεις σε 
έρευνα και ανάπτυξη



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) του έργου "Koilada Hills"

Κατατέθηκαν οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) των έργων "Elounda Hills" και "Σκορπιού"

Δρομολόγηση του έργου της Vodafone

Συνεχής πρόοδος ‘Trans Adriatic Pipeline’ (TAP)

Συντονισμός για την ένταξη των Ναυπηγείων Σύρου και Ελευσίνας 
στη διαδικασία Εξυγίανσης με συμφωνία για ταυτόχρονη εξαγορά 
και επαναλειτουργία τους
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Δράση 58: Υλοποίηση Στρατηγικών επενδύσεων 

Επόμενο βήμα η κατάθεση νόμου για τη βελτίωση του θεσμικού 
πλαισίου, τη λειτουργικότητα του νόμου και την ενδυνάμωση 
της αναπτυξιακής πολιτικής

Άλλες Δράσεις:

TI ΚΑΝΑΜΕ

Επενδυτικά σχέδια τελευταίου 6μηνου



Β3. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ & ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 
ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΑΞΕ) 
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ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ & ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΑΞΕ

Διοργανώσαμε 19 αποστολές στο εξωτερικό και 4 διεθνή επενδυτικά
φόρουμ στην Ελλάδα με σκοπό την ενημέρωση άνω των 1.500 
επενδυτών και ενδιαφερομένων

Υποδεχθήκαμε και απαντήσαμε σε πάνω από 500 ερωτήματα στο Front
Office του οργανισμού Enterprise Greece σε σχέση με επενδύσεις στη 
χώρα μας

Αποστείλαμε 15 ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις με αποτέλεσμα την 
Ωρίμανση επενδυτικού ενδιαφέροντος διεθνών επενδυτών με αποστολή 15 
ολοκληρωμένων επενδυτικών προτάσεων – Συνολικά 60 επενδυτικά έργα 
που οδήγησαν στην πραγματοποίηση επίσκεψης στην Ελλάδα 5 διεθνών 
επενδυτών προκειμένου να συζητήσουν με Έλληνες επιχειρηματίες

Δράση 60: Συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα για τη βελτίωση του

συστήματος προσέλκυσης και συγκράτησης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
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Δράση 59: Δράσεις εξωστρέφειας

Η συνεργασία αυτή έχει ως αντικείμενο τη διεξοδική αναθεώρηση του 
ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, των διοικητικών πρακτικών, των σχετικών
δομών και του ευρύτερου εθνικού πλαισίου συνεργασίας και συντονισμού 
με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συνολικότερου 
συστήματος προσέλκυσης και συγκράτησης ΑΞΕ



Δράση 61: Προβάλλουμε στοχευμένα επενδυτικές ευκαιρίες για την 
προσέλκυση εταιρειών ενδοομιλικών υπηρεσιών - αύξηση των 
εταιρειών που εγκαταστάθηκαν – Δρομολογούμε ανάληψη ενεργειών
για τη βελτίωση των κινήτρων και προϋποθέσεων λειτουργίας εταιριών
ενδοομιλικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

Δράση 62: Σχέδιο Δράσης (Action Plan) με τη ‘National Development 
And Reform Commission’ (NDRC) (Λ.Δ. Κίνας) για την υλοποίηση 
έργων και την προσέλκυση επενδύσεων από την Κίνα σε 
διάφορους τομείς
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ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ & ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΑΞΕ



ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ – ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπήρχε περιορισμένο ενδιαφέρον και δραστηριότητα για τα κέντρα παροχής
ενδοομιλικών υπηρεσιών (λιγότερες από 10 κατ’ έτος όλη την 
προηγούμενη δεκαετία και 0 το 2015)

72

Δράση 63: Τροποποιήσαμε τη νομοθεσία

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ

Δράση 64: Προβάλαμε τα καθεστώτα προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων

Δράση 65: Αναπτύξαμε ολοκληρωμένο και σύγχρονο Πληροφοριακό 

Σύστημα

Δράση 66: Τροποποιήσαμε το ν. 3427/2005 για τη δημιουργία καθεστώτος 

ενίσχυσης σε εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με σκοπό την παροχή 
ενδοομιλικών υπηρεσιών (αύξηση των υπηρεσιών που προσφέρονται καθώς 
και των κινήτρων)
Αποτέλεσμα: Έπειτα από μια σταθερά φθίνουσα πορεία, το 2017 αυξήθηκε 
σημαντικά ο αριθμός των εταιρειών παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών που 
εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα φτάνοντας τις 22



Β4. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
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ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
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Υπογραφή 5 έργων ΣΔΙΤ αξίας 300 εκ. ευρώ, έγκριση νέων έργων, 
εξέταση εκκρεμών φακέλων

Εκπονήσαμε ολοκληρωμένη στρατηγική για τα ΣΔΙΤ με σαφή 
αναπτυξιακά κριτήρια και εφαρμογή του εργαλείου σε νέες 
υποσχόμενες δραστηριότητες

Δράση 67: Υλοποιούμε Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)



Β5. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

75



ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ (FUND OF FUNDS) 

& ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΑΝΕΟ

Δράση 69: Ταμείο (FoF) «Εταιρικών Ομολόγων» συνολικού Επενδυτικού 
Κεφαλαίου (δημόσιο και ιδιωτικό) ύψους 640 εκ. για επενδύσεις 
σε ομολογιακές εκδόσεις με δικαίωμα απόληψης

Δράση 70: Ταμείο (FoF) «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης» συνολικού 
Επενδυτικού Κεφαλαίου (δημόσιο και ιδιωτικό) ύψους 80 εκ. για 
επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις κλάδων, όπως 
ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιοποίηση, κλπ. 
Το επενδυτικό όχημα θα δημιουργηθεί με τα διαθέσιμα που έχουν
επιστραφεί από το πρόγραμμα Jeremie

Δράση 71: Ταμείο (FoF) «Προϊόντων Made in Greece» συνολικού 
Επενδυτικού Κεφαλαίου (δημόσιο και ιδιωτικό) ύψους 80 εκ.για
επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις, με σκοπό τη στήριξη ή 
δημιουργία επώνυμων ελληνικών προϊόντων την ενίσχυση της 
ελληνικής εμπορικής ταυτότητας και των εξαγωγών

http://www.taneo.gr 76

Δράση 68: Χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικές συμφωνίες

http://www.taneo.gr/


ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ (FUND OF FUNDS) 

& ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΑΝΕΟ

Δράση 72: Ταμείο (FoF) «Δημιουργικής Βιομηχανίας» συνολικού 
Επενδυτικού Κεφαλαίου (δημόσιο και ιδιωτικό) ύψους 70 εκ. ευρώ για 
επενδύσεις σε ελληνικές ΜΜΕ οπτικο-ακουστικών παραγωγών 
και συναφών δραστηριοτήτων

Δράση 73: Ταμείο (FoF) «Εναλλακτικής Ενέργειας»: Πρόκειται για ένα υβριδικό 
επενδυτικό σχήμα, το οποίο θα συνδυάζει εγγυήσεις και συμμετοχές προκειμένου 
να υλοποιούνται επενδύσεις σε πράσινα και καινοτόμα έργα.  Λόγω των 
αυξημένων απαιτήσεων σε κεφάλαια ενεργειακών υποδομών, ο συνδυασμός 
εγγυήσεων και επιμέρους συμμετοχής εξασφαλίζει τη δυνατότητα άντλησης 
πρόσθετης χρηματοδότησης όχι μόνο από τραπεζικά ιδρύματα αλλά και από 
άλλους επενδυτές

Δράση 74: Ταμείο «International Capital» συνολικού Επενδυτικού 
Κεφαλαίου 400 εκ. ευρώ (200 εκ. ευρώ Εθνικοί Πόροι & 200εκ. ευρώ
ΜUBADALA) για επενδύσεις απευθείας  στο μετοχικό κεφάλαιο και δευτερευόντως
σε Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών Κλειστού τύπου (ΑΚΕΣ)
που επενδύουν σε ελληνικές ΜΜΕ. Βασικοί αρχικοί όροι του επενδυτικού
προγράμματος αποτελούν οι επενδύσεις, κατά προτίμηση σε κλάδους όπως
τουρισμός, ενέργεια, τρόφιμα, υγεία 77

Δράση 68: Χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικές συμφωνίες



Β6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (EBRD) ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

Ως μέρος των προσπαθειών αντιμετώπισης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης,
διαπραγματευθήκαμε με την EBRD και επιτύχαμε το 2015 την απόκτηση καθεστώτος 
λήπτριας χώρας για την Ελλάδα για περίοδο πέντε ετών (2015 – 2020)

Στο πλαίσιο αυτό λειτούργησε γραφείο της EBRD στην Αθήνα (από το Μάρτιο του 2016) και

απορροφήθηκαν από την Τράπεζα χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ (μέχρι 

το Φεβρουάριο 2018) με αποδέκτες ελληνικές επιχειρήσεις και έργα ελληνικού ενδιαφέροντος

Ενεργοποιήσαμε, μετά από μακρά περίοδο αδράνειας, το ειδικό ταμείο τεχνικής συνεργασίας 

που έχει συσταθεί στην EBRD με πόρους της χώρας μας, για την υλοποίηση δυο προγραμμάτων 

τεχνικής βοήθειας (συνολικού Π/Υ περίπου 1.000.000 ευρώ) με αποδέκτες τις ελληνικές ΜΜΕ:
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Πρόγραμμα συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση του εξαγωγικού 

προσανατολισμού MME

Πρόγραμμα υποστήριξης της έκδοσης εταιρικών ομολόγων από ΜΜΕ και παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για διαδικασίες εισαγωγής τους (προεγγραφή) στο 

χρηματιστήριο

Διαπραγματευόμαστε ήδη (με στόχο να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του 2018) την 

επέκταση της δραστηριοποίησης της Τράπεζας στην Ελλάδα και πέραν του 2020 

για ακόμα μια πενταετία (2020 – 2025).



Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EUROPEAN INVESTMENT 

BANK- EIB) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΙΒ αποτελεί την πλέον σταθερή πηγή άντλησης χρηματοδότησης για την ελληνική 
οικονομία μεταξύ των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Το 2017 αποτέλεσε χρονιά 
ρεκόρ εκταμιεύσεων της τελευταίας δεκαετίας αφού εκταμιεύθηκαν πόροι 2 δισ. προς την 
Ελλάδα

Η στήριξη που παρέχει εκτείνεται σε διαφορετικά πεδία, αυτά των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων, των ενεργειακών υποδομών, των υποδομών μεταφορών, της αστικής 

ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, κ.λπ.

Εμβληματικά έργα που στηρίζονται από την ΕΙΒ είναι τα έργα του μετρό, τα 

περιφερειακά αεροδρόμια και η ενεργειακή διασύνδεση των Κυκλάδων με την ηπειρωτική 

χώρα
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Η EIB, έχει ρόλο διαχειριστή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (πακέτο 

Γιούνκερ- EFSI) 

Οι πόροι του EFSI που κατευθύνονται στην Ελλάδα ανέρχονται σε 2.7 δισ. 

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη θέση στην ΕΕ στην αξιοποίηση των πόρων του 

ταμείου (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

Το ποσό αυτό αναμένεται ότι θα κινητοποιήσει συνολικά πόρους 10.701 δισ. ευρώ



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

Η Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης επιδίωξαν από το 2015 τη συμμετοχή της χώρας σε χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς των αναδυόμενων χωρών. Συγκεκριμένα, η χώρα μας ολοκλήρωσε τη 
διαδικασία ένταξής της στην Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων (AIIB) που 
εδρεύει στο Πεκίνο

Η χώρα θα επωφεληθεί έτσι από τις χρηματοδοτήσεις της τράπεζας προς ελληνικές 

τεχνικές εταιρίες που αναλαμβάνουν έργα στη Μέση και Άπω Ανατολή. Αντίστοιχα, 

κινεζικές εταιρίες που επενδύουν στην Ελλάδα σε έργα υποδομών θα μπορούν επίσης να 

χρηματοδοτούνται
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Παράλληλα η χώρα ανέπτυξε τις σχέσεις της με την ‘New Investment Bank’ που 

δημιούργησαν οι αναδυόμενες χώρες των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και 

Νότια Αφρική) με σκοπό να χρηματοδοτεί επενδύσεις σε αναδυόμενες και 

αναπτυσσόμενες χώρες

Η Ελλάδα επέβαλε αίτημα για ένταξή της στην ΝΙΒ και αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση 

της σχετικής διαδικασίας



Β7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ 
ΣΥΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ 

ΣΥΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Στο ήδη διαμορφωμένο πλαίσιο τετραμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Βουλγαρίας,
Σερβίας και Ρουμανίας προτείνουμε τη σύσταση «Οργανισμού Ανάπτυξης και
Ενίσχυσης της Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», στα πρότυπα
του Nordregio, με απώτερο στόχο την επέκταση της δράσης του και στις 
υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής

Δημιουργία «Βαλκανικής Πλατφόρμας»

Μέσω της πλατφόρμας, οι επενδυτές θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες 
για τις επενδυτικές ευκαιρίες στις χώρες της Βαλκανικής 
Χρηματοδότηση έργου από την ‘European Bank for Reconstruction and 
Development’ (ΕΒRD)

Κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς του θα αποτελεί η εύρεση 
πιθανών κοινών δράσεων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα 
για το σύνολο καταρχήν ή για περισσότερες από μια συμμετέχουσες 
χώρες κατ’ ελάχιστον
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Ο Οργανισμός θα λειτουργήσει ως φορέας μελέτης της οικονομίας 
της περιοχής και των δυνατοτήτων συνεργασίας

Δράση 75: Προωθούμε τη Βαλκανική Συν-Ανάπτυξη



Γ1. ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ – Γ2. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ – Γ3. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – Γ4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΤΙΜΩΝ – Γ5. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Γ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
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Γ1. ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με σκοπό την προστασία του καταναλωτή και του δημοσίου συμφέροντος
μεταβαίνουμε σε ένα σύστημα εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων
και της αγοράς προϊόντων που θα προάγει τον υγιή ανταγωνισμό και θα 
υποστηρίζει στοχευμένους και αποτελεσματικούς ελέγχους

Στόχος του νόμου είναι η διαμόρφωση μιας κοινής εθνικής πρακτικής 
εποπτείας, μέσω της αναμόρφωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, της
υιοθέτησης νέων εργαλείων και τη εφαρμογή της μεθοδολογίας 
ανάλυσης ρίσκου για την κατάταξη των δραστηριοτήτων σε 
επικινδυνότητα και την προτεραιοποίηση των ελέγχων

Θεσπίσαμε ένα νέο πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου με τον 
Ν. 4512/2018

Το νέο πλαίσιο εφαρμόζεται πιλοτικά σε τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας

Επόμενα βήματα: Να αναπτύξουμε πλήρως το σύστημα και να το θέσουμε σε
εφαρμογή
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Απουσία ενιαίου συστήματος ελέγχου: αποσπασματικές, αλληλεπικαλυπτόμενες 
και ανομοιογενείς ελεγκτικές πρακτικές

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ

Δράση 76: Νέο πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου 



Γ2. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δράση 77: Αναλάβαμε δράση έχοντας να αντιμετωπίσουμε έναν απαξιωμένο, 

ασυντόνιστο και εσωστρεφή ελεγκτικό μηχανισμό

Δράση 78: Εντατικοποιήσαμε  τους ελέγχους στα δίκτυα διακίνησης προϊόντων. 

Οι δράσεις μεικτών κλιμακίων αυξήθηκαν κατά 200% μεταξύ 2015 και 2017

Δράση 79: Οι έλεγχοι έγιναν με στοχευμένο τρόπο κατά του παραεμπορίου

Δράση 80: Πραγματοποιήσαμε εντατικούς ελέγχους 

στις συναλλαγές μέσω POS (άνω των 22.000)

Δράση 81: Ενισχύσαμε θεσμικά και επιχειρησιακά το Συντονιστικό Κέντρο 

Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) με ελεγκτικές 
αρμοδιότητες

Δράση 82: Συντονίσαμε την ελεγκτική δράση στις λαϊκές αγορές όλης 

της χώρας
88

Ποιοτικά και ποσοτικά ανεπαρκείς έλεγχοι, απουσία συντονισμού και έμφαση 
στο τελικό σημείο πώλησης αντί της διακίνησης, όπου διαπράττονται κατά βάση 
οι σοβαρές παραβιάσεις

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ



Συνάπτουμε προγραμματικές συμφωνίες με τις Περιφέρειες 
για την ενίσχυση των ελέγχων (έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία 
με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δρομολογούμε πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού για τη 
διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων

Δημιουργούμε πληροφοριακό σύστημα ανάλυσης 
πληροφοριών και εκτίμησης κινδύνου
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Γ3. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
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ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Δράση 83: Θεσπίσαμε ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων με το Ν.4497/2017 

Δράση 84: Ορίσαμε με σαφήνεια όλες τις επιμέρους δραστηριότητες 

(αγορές καταναλωτών, Κυριακάτικες Αγορές) και 
τις εντάξαμε σε ένα συνεκτικό πλαίσιο αδειοδότησης, οργάνωσης και 
λειτουργίας

Δράση 86: Εφαρμόσαμε την αρχή της αποκέντρωσης στην πράξη: 

Ενισχύονται οι αρμοδιότητες των φορέων λειτουργίας (Δήμων και 
Περιφερειών), προκειμένου το υπαίθριο εμπόριο να λειτουργεί 
συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά ως προς το στεγασμένο

Δράση 85 Εστιάσαμε στα κοινωνικά κριτήρια απόδοσης αδειών σε 

επαγγελματίες πολίτες και εδραιώσαμε ένα διαφανές πλαίσιο 
λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών
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Πλαίσιο με ρυθμιστικά κενά, ένα απαρχαιωμένο πληροφοριακό σύστημα, 
λαϊκές αγορές με σοβαρά προβλήματα και χωρίς ενιαία πολιτική για τους 
όρους και το πλαίσιο λειτουργίας τους

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ



Διαμορφώνουμε πληροφοριακό σύστημα για την 
ηλεκτρονική καταγραφή αδειών στο χώρο του υπαίθριου 
εμπορίου

EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Δρομολογούμε τη μηχανογράφηση των αδειών

Σχεδιάζουμε τη χαρτογράφηση των αγορών

92

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ



Γ4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Δράση 87: Ξεκινήσαμε εκ νέου τη δημοσίευση στοιχείων του Παρατηρητηρίου 

Τιμών για καταναλωτικά αγαθά έπειτα από μια μακρά περίοδο υπολειτουργίας

Καταπολέμηση αθέμιτων πρακτικών

Δράση 88: Αξιοποιούμε τα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Καυσίμων με 

την εκπόνηση και κοινοποίηση μελετών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Δράση 89: Εγκαινιάσαμε τις διαδικασίες για τη σύσταση Παρατηρητηρίου 

Τραπεζικών Χρεώσεων
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Υπολειτουργία παρατηρητηρίων – μη αξιόπιστη ενημέρωση – ελλιπής 
αξιοποίηση για την άσκηση πολιτικής

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ



Αναβαθμίζουμε τα Παρατηρητήρια και συνεισφέρουμε 
στην παρακολούθηση της εφαρμογής του μεταφορικού 
ισοδύναμου στα νησιά

EΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Καταπολέμηση αθέμιτων πρακτικών
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Γ5. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
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ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Mια κατακερματισμένη και αποσπασματική νομοθεσία για τα 
δικαιώματα του καταναλωτή, η οποία επέφερε σημαντικά 
διοικητικά βάρη στους εμπόρους και δημιουργούσε σύγχυση
στον καταναλωτή

Ανυπαρξία στρατηγικής για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
που αποτελεί το πλέον δυναμικό και εξωστρεφές κομμάτι του 
κλάδου

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ

Δράση 90: Εκσυγχρονίσαμε και κωδικοποιήσαμε για πρώτη φορά στο 

σύνολο του το Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή

Δράση 91: Εξορθολογήσαμε τις διατάξεις για τις εμπορικές εγγυήσεις 

αγαθών, σύμφωνα με καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, προκειμένου να μην 
επιβαρύνονται αναίτια οι έμποροι και να ενημερώνονται σωστά 
οι καταναλωτές
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ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

TI ΚΑΝΑΜΕ

Δράση 92: Επεκτείναμε την προστασία που απολαμβάνουν φυσικά 

πρόσωπα από καταχρηστικούς όρους συμβάσεων πώλησης 
και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις

Δράση 93: Εκπονήσαμε στρατηγική για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, σε συνεργασία με φορείς της αγοράς

Σε υλοποίηση αυτής, έχει ήδη καταρτιστεί κώδικας 
δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, προκειμένου να 
τονωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών

Επιπλέον, υποβλήθηκε ολοκληρωμένη πρόταση για την 
ψηφιακή αναβάθμιση εμπορικών επιχειρήσεων. Αυτή αποτέλεσε 
τη βάση για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα «Ψηφιακό 
Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
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Θεσπίζουμε Μητρώο Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την τόνωση 
της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού

EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ολοκληρώνουμε την αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου 
για το λιανικό εμπόριο (Κώδικας Δεοντολογίας για Εκπτώσεις-
Προσφορές, ν. 4177/2013) και υποβάλουμε ολοκληρωμένη 
πρότασης βελτίωσης, ως βάση διαβούλευσης με τους φορείς της 
αγοράς
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Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Δ1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ – Δ2. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
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Δ1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
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ΚΕΥΔ - ΓΕΥΔ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ



Δ1.1 Κέντρα και Γραφεία 
Ενημέρωσης & Υποστήριξης 

Δανειοληπτών
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ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Ανύπαρκτες κρατικές δομές αντιμετώπισης του προβλήματος

Ασυντόνιστο κατακερματισμό δράσεων σε διάφορες δημόσιες
υπηρεσίες 

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ

Δράση 94: Ιδρύθηκαν Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης 

Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ)

Βασικός τους σκοπός είναι να ενημερώνουν δωρεάν τους οφειλέτες
για τα δικαιώματά τους και να τους προσφέρουν την απαραίτητη 
καθοδήγηση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις τους
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Δ1.2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

TI ΚΑΝΑΜΕ

Ο 1ος άξονας αποσκοπεί στη διευκόλυνση και υποστήριξη των 
αδύναμων πολιτών, δηλαδή ανέργων, μισθωτών, συνταξιούχων, 
ελευθέρων επαγγελματιών και μικροεμπόρων (οφειλετών ή
εγγυητών δανείων), με τις ακόλουθες δράσεις:

Επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου από το κράτος

Μείωση της υποχρέωσης παροχής εγγράφων από τους οφειλέτες

Σύνταξη βιώσιμου πλάνου αποπληρωμής οφειλών για την προστασία 
της 1ης κατοικίας
Ευνοϊκή και βιώσιμη ρύθμιση δόσεων σύμφωνα με την ικανότητα 
αποπληρωμής του οφειλέτη

Προστασία κύριας κατοικίας βάσει της εμπορικής και όχι της 
αντικειμενικής αξίας

Ο 2ος άξονας αποσκοπεί στην απένταξη και έλεγχο των στρατηγικών 
κακοπληρωτών, δηλαδή αυτών που μπορούν να πληρώσουν, αλλά το 
αποφεύγουν συστηματικά και με δόλια μέσα
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Δράση 95: Τροποποιήσαμε τον ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα 

Νοικοκυριά σε 2 άξονες



Διαμορφώνουμε Σχέδιο Δράσης για την αποσυμφόρηση μέχρι το 
2021 των Ειρηνοδικείων από τις χρονίζουσες υποθέσεις στο  πλαίσιο 
του «Νόμου Κατσέλη/Σταθάκη»

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Σχεδιάζουμε τη σύσταση Αρχής (Credit Bureau) για την αξιολόγηση 
της πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών ή και επιχειρήσεων για την 
αποκατάσταση της ασύμμετρης πληροφόρησης και τον εντοπισμό των 
στρατηγικών κακοπληρωτών

Ενισχύουμε την οικονομική υποστήριξη αδύναμων οικονομικά 
συμπολιτών μας με επιδότηση στεγαστικών δανείων και κάλυψη δαπανών 
σε δικηγόρους, λογιστές κλπ. 
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Δ1.3 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Εκατοντάδες καταγγελίες παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Διαπιστώθηκε 
νομοθετικό κενό σε σχέση με δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν ως 
εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ

Δράση 96: Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, προχωρήσαμε 
στην επιβολή 21 διοικητικών κυρώσεων συνολικού ύψους 160.500 ευρώ
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Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με σκοπό να προσδιοριστούν οι ανάγκες 
για τη βελτίωση του ν. 3758/2009 (Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για 
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις)

EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Το πόρισμα της ομάδας θα τεθεί σε διαβούλευση το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς
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ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

TI ΚΑΝΑΜΕ

Δράση 97: Συνεχίζουμε τη διαρκή προσπάθεια επίλυσης

χρόνιων προβλημάτων, όπως είναι τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού
δημοσίου και τα δάνεια ιδιωτών καταναλωτών σε ελβετικό φράγκο 

Δράση 98: Καταθέσαμε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

ανεπάρκεια του υφιστάμενου Κοινοτικού καθεστώτος
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Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ε1. ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΔΕ – Ε2. ΤΟΠΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ –
Ε3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Ε4. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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Ε1. ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΔΕ 
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Το 2015 το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ είχε συμπιεστεί σε μόλις 700 εκ. ευρώ για το
σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα για τις 13 Περιφέρειες είχε
προϋπολογιστεί ποσό περίπου 138 εκ. ευρώ 

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ

Δράση 99: Αυξήσαμε το όριο πιστώσεων, ώστε τελικά να πραγματοποιηθούν 

πληρωμές 251 εκ. ευρώ στις 13 Περιφέρειες της χώρας, μέχρι το τέλος του 2015

ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ)

Δράση 100: Τα επόμενα χρόνια αυξήσαμε σταδιακά το όριο του εθνικού σκέλους 

του ΠΔΕ ώστε τελικά το 2018 να διαμορφωθεί σε 1 δισ. ευρώ από τα οποία 
αρχικό ποσό 160 εκ. ευρώ στις Περιφέρειες

Δράση 101: Επιπλέον γίνονται στοχευμένες ανακατανομές και αυξήσεις του ορίου  

επιμέρους Περιφερειών εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές
στις Περιφέρειες το 2016 ήταν 288 εκ. ευρώ ενώ το 2017 αυξήθηκαν σε 434 εκ. 
ευρώ καταγράφοντας σημαντική ποσοστιαία και απόλυτη αύξηση
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Αυξάνουμε περαιτέρω το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ σε 1,55 δισ. ευρώ 
για τα επόμενα τρία χρόνια με αρχική πρόβλεψη για τις Περιφέρειες τα 
200 εκ. ευρώ. Συστηματική παρακολούθηση των αναγκών των 
Περιφερειών για την κάλυψη των αναγκών τους

EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Βελτιώνουμε το πλαίσιο χωροταξικής οργάνωσης για την 
αμοιβαία επωφελή συνύπαρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 
& τοπικών κοινωνιών
• Εκπονούμε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη σταδιακή 

μετάβαση από Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ) σε 
Επιχειρηματικά Πάρκα (Εξυγίανση ΑΒΣ Οινόφυτων -
Σχηματαρίου)

ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

(ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ)
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EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Διαμορφώνουμε ολοκληρωμένη πολιτική 
εγκατάστασης/μετεγκατάστασης σε Οργανωμένους Χώρους Υποδοχής 
Επιχειρήσεων (ΟΥΜΕΔ)

• Θεσμικό πλαίσιο, οικονομικά κίνητρα, χρηματοδότηση, απλοποίηση 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Θεσπίζουμε Επιχειρηματικά Πάρκα Μεγάλης Μεμονωμένης Μονάδας

• Στόχος η ανάπτυξη αλυσίδων αξίας, η αύξηση της παραγωγικότητας, 
η προστασία από άλλες χρήσεις με παράλληλη διασφάλιση των όρων 
προστασίας του περιβάλλοντος

ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

(ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ)
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Ε2. ΤΟΠΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
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Ελλιπής χωρικός σχεδιασμός - Απουσία τοπικών χωρικών σχεδίων

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

TI ΚΑΝΑΜΕ

Δράση 102: Σχεδιάσαμε πρόγραμμα που θα χορηγεί Επενδυτικά δάνεια σε 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού για εκπόνηση 
Τοπικών Χωρικών Σχεδίων ολοκληρώνοντας το χωρικό σχεδιασμό για 
όλη τη χώρα, μετά και την εκπόνηση και υιοθέτηση του εθνικού χωροταξικού 
σχεδίου με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΤΟΠΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Δράση 103: Δρομολογήσαμε τη χορήγηση δανείων στους ΟΤΑ από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), τα οποία θα αποπληρώνονται 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από γραμμή χρηματοδότησης
της ΕΤΕπ
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EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο επεξεργασίας της ΚΥΑ 
για την ενεργοποίηση του προγράμματος. Παράλληλα 
εκπονούμε τη μελέτη που θα ορίσει την προτεραιοποίηση των 
αναγκών

Στοχεύουμε το πρόγραμμα ΤΧΣ να ενεργοποιηθεί το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα με ορίζοντα ολοκλήρωσής του το 2022

118

ΤΟΠΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΤΧΣ) 



Ε3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δράση 104: 102 Αναπτυξιακά προγράμματα στήριξης των νησιωτικών 

Κοινωνιών Β.Α.&Ν.Α. Αιγαίου ύψους 104 εκ. ευρώ

Δράση 105: Πρόγραμμα χορήγησης επενδυτικών δανείων ύψους 200 εκ. ευρώ 

σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμους ΟΤΑ (Φιλόδημος Ι)

Δράση 106: Πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων για τη χρηματοδότηση έργων, 

προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών ύψους άνω των 180 εκ. ευρώ 
(Φιλόδημος ΙΙ)

Δράση 107: Πρόγραμμα χορήγησης επενδυτικών δανείων σε ΟΤΑ Α’ βαθμού 

για εκπόνηση μελετών και την ολοκλήρωση του τοπικού χωρικού σχεδιασμού
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δράση 108: Χρηματοδότηση τοπικών υποδομών

Δράση 109: Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας ύψους 10 εκ. ευρώ για τη

χρηματοδότηση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διάθεση 941 εκ. ευρώ για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Διάθεση 872 εκ. ευρώ για έργα διαχείρισης λυμάτων

Διάθεση 376 εκ. ευρώ για έργα στον τομέα υδάτων

Διάθεση 115 εκ. ευρώ για έργα πρόληψης πλημμυρών
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EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πρόσκληση για  αγροτική οδοποιία προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ, 
στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδημος Ι

Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας ύψους 450εκ. ευρώ για 13 
Περιφέρειες σε 7000 επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου

Δημοπράτηση 9 έργων συνολικού προϋπολογισμού 120 εκ. ευρώ, 
που αφορούν Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ)

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων, νέων και υπό 
σύσταση ΜΜΕ για την επιχειρηματική αξιοποίηση αποβλήτων
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EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δημοπράτηση 8 Κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας  
Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) συνολικού προϋπολογισμού 250 εκ. 
ευρώ

Δημοπράτηση των αντιπλημμυρικών έργων στην  
Περιφέρεια Αττικής (Θριάσιο, Ρέμα Αχαρνών, κλπ.) συνολικού 
προϋπολογισμού 55 εκ. ευρώ και στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας (Καλαμαριά, Λαχαναγορά) ύψους 44 εκ. ευρώ
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΡΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Δράση 110: Ολοκλήρωση σχεδιασμού προγράμματος μικροπιστώσεων

για ΜΜΕ του αγρο-διατροφικού τομέα και για αγρότες συνολικού ύψους 
80 εκ. ευρώ

Δράση 111: Εγγυοδοσία σε επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού τομέα

συνολικού ύψους 70 εκ. ευρώ, προκειμένου να διευκολύνεται η χορήγηση
δανείων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο υλοποίησης
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (χρόνος διάθεσης: 2019)
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Δράση 112: Εργαλείο συν-επενδυτικής διευκόλυνσης ιδίων κεφαλαίων

συνολικού ύψους 50 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση καινοτόμων 
γεωργικών ή μεταποιητικών επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα 
(χρόνος διάθεσης:2019)



Ε4. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΘΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δράση 113: Θεσμοθετήσαμε το κατάλληλο πλαίσιο για τη χορήγηση 

μικροπιστώσεων εκτός τραπεζικού συστήματος (microfinance). Eπιπλέον, το 
νομοθετικό πλαίσιο για τις μικροπιστώσεις στον αγροδιατροφικό τομέα 
είναι σε τελικό στάδιο επεξεργασίας. Στόχος η διάθεση 80 εκ. ευρώ σε ΜΜΕ του 
αγροδιατροφικού τομέα και σε αγρότες

Δράση 116: Σχεδιάζουμε εργαλεία για τη χρηματοδοτική υποστήριξη των Ενεργειακών 

Κοινοτήτων

Δράση 114: Υποστηρίζουμε το σχέδιο δράσης αυτόνομης ή μέσω 

συγχώνευσης ανάπτυξης των Συνεταιριστικών Τραπεζών

Δράση 115: Καλλιεργούμε το ενδιαφέρον των Sparkassen προκειμένου να 

παράσχουν τεχνική βοήθεια σε θέματα χρηματοδότησης 
επιχειρήσεων στην περιφέρεια

126

TI ΚΑΝΑΜΕ

Δημιουργούμε ένα οικοσύστημα εργαλείων, κινήτρων και θεσμών 
για την υποστήριξη και ανάπτυξη συνεργατικών επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών και σχημάτων 



ΣΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΣΤ1. ΕΣΠΑ 2007-2013/ ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΣΤ2. ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΤ3. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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ΣΤ1. ΕΣΠΑ 2007-2013/ ΕΣΠΑ 2014-2020 
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ΕΣΠΑ 2007-2013/ ΕΣΠΑ 2014-2020 

Το ΕΣΠΑ 2007-2013 σε στασιμότητα, με σοβαρό πρόβλημα 
υπερδεσμεύσεων και έλλειψης χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα η 
ολοκλήρωση σημαντικών έργων, όπως πχ οι αυτοκινητόδρομοι, 
να έχει ανασταλεί

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

129

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 με σειρά σημαντικών εκκρεμοτήτων που 
προβλέπονταν στους κανονισμούς (πχ εκ των προτέρων αιρεσιμότητες)
και έθεταν σε κίνδυνο τη διασφάλιση του Προγράμματος



ΕΣΠΑ 2007-2013/ ΕΣΠΑ 2014-2020 

Δράση 117: Εξυγιάναμε τα ΕΠ με απεντάξεις και τις απαραίτητες 
τμηματοποιήσεις έργων ώστε να ενταχθούν και να ολοκληρωθούν την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

TI ΚΑΝΑΜΕ
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Δράση 118: Αναζητήσαμε πηγές άντλησης χρηματοδότησης για να 
εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ρευστότητα για την επανεκκίνηση και 
ολοκλήρωση των έργων αλλά και την επιτυχημένη ολοκλήρωση της 
ΠΠ 2007-2013

Δράση 119: Διαβουλευθήκαμε την τροποποίηση του Κανονισμού ώστε να 
αυξηθεί η ενωσιακή συνδρομή και να μηδενισθεί η εθνική με ταυτόχρονη 
εμπροσθοβαρή καταβολή του υπολειπόμενου ποσού. Διασφαλίσαμε 
επίσης αυξημένη προκαταβολή έναντι των υπολοίπων Κρατών Μελών 
(ΚΜ) για την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2014-2020

Εξασφαλίσαμε έτσι σημαντικούς πόρους από την ΕΙΒ και μπορέσαμε να 
ολοκληρώσουμε τα έργα εμπρόθεσμα



ΕΣΠΑ 2007-2013/ ΕΣΠΑ 2014-2020 

Δράση 120: Κλείσαμε την ΠΠ 2007-2013 στην πρώτη θέση μεταξύ των ΚΜ. 
Μέχρι σήμερα η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις απορρόφησης μεταξύ 
των ΚΜ και για την ΠΠ 2014-2020

TI ΚΑΝΑΜΕ
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Δράση 121: Επιτύχαμε η Ελλάδα να είναι πρώτη χώρα μεταξύ των ΚΜ που είχε 
εγκεκριμένα προγράμματα και Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)

Δράση 122: Αντιμετωπίσαμε συστηματικά τα θέματα των κανονιστικών 
περιορισμών και τα επιλύσαμε όλα μέσα στο απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα

Δράση 123: Καλύψαμε πλήρως τις απαιτήσεις (μνημονιακές και αιρεσιμοτήτων)
και διασφαλίσαμε τη ροή χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2014-2020

TI ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ

Συστηματική και διαρκή παρακολούθηση στα σχέδια δράσης των ΕΠ που 
έχουν εκπονηθεί, για την αποτελεσματική υλοποίηση της ΠΠ 2014-2020,
την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και την εμπρόθεσμη 
ολοκλήρωση των έργων



ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΠ 2021-2027. ΝΕΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΠΔΠ)

Δράση 124: Ετοιμάσαμε Position Paper της χώρας τόσο για την πολιτική 
συνοχής όσο και για το νέο ΠΔΠ σε συνεργασία και με τα άλλα Υπουργεία

TI ΚΑΝOYΜΕ
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Δράση 125: Παρακολουθούμε συστηματικά τα κείμενα που εκδίδονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ώστε να διατυπώνονται έγκαιρα τα σχόλια μας
και οι θέσεις της χώρας

Δράση 126: Διεκδικούμε σε όλα τα επίπεδα η πολιτική συνοχή να διατηρήσει
το ρόλο της με βάση την ιδρυτική συνθήκη της ΕΕ



ΣΤ2. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ένα πλήρως αναποτελεσματικό και αδιαφανές πλαίσιο

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

Θεσμικό πλαίσιο 400 διαφορετικών νομοθετημάτων

Έλλειψη διαφάνειας και ενθάρρυνση της διαφθοράς

Κατατμήσεις έργων και προμηθειών και υψηλό οικονομικό και διοικητικό 
κόστος

Πλήθος ενστάσεων ενώπιον των δικαστηρίων

Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

TI ΚΑΝΑΜΕ

Δράση 127: Αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε Εθνικό Σχέδιο 98 εξειδικευμένων

δράσεων για τις Δημόσιες Συμβάσεις 

Δράση 129: Εντάξαμε τα δημόσια έργα και τις μελέτες στο ηλεκτρονικό 

σύστημα διενέργειας διαγωνισμών (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ) με αποτέλεσμα την επαύξηση της 
διαφάνειας, της ταχύτητας και τη πάταξη της διαφθοράς

Δράση 128: Θεσμοθετήσαμε και εφαρμόζουμε Σχέδιο Κεντρικής 

Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω του οποίου υλοποιούνται 
συμφωνίες πλαίσιο για την κεντρική διοίκηση και ήδη καταγράφονται 
οικονομίες κλίμακας >5% για τις συγκεκριμένες προμήθειες
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

TI ΚΑΝΑΜΕ

Δράση 130: Ενοποιήσαμε το νομικό πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Δράση 132: Καθιερώσαμε ηλεκτρονικές διαδικασίες και σύστημα 

Διαγωνισμών με αποτέλεσμα την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη
μείωση του διοικητικού κόστους

Δράση 133: Πετύχαμε οικονομίες κλίμακας χάρη στις νέες διαδικασίες

ηλεκτρονικοποιήσης με μείωση του κόστους για το Δημόσιο κατά
μέσο όρο 20%, ποσοστό που σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών ανέρχεται έως και 35%

Δράση 134: Προωθείται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ προμηθευτών 

του Δημοσίου 

Δράση 131: Θεσπίσαμε διαφανείς και δίκαιες διαγωνιστικές διαδικασίες
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EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Διασφαλίζουμε προϋποθέσεις για την περαιτέρω βελτίωση -
επιτάχυνση – εξυγίανση των Δημόσιων Συμβάσεων και τη 
συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη

• Ηλεκτρονική τιμολόγηση
• Ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές
• Σύσταση και λειτουργία Μητρώου προμηθευτών και 

αναδιοργάνωση των αναθετουσών αρχών στην κατεύθυνση 
ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου λειτουργίας για τις Δ.Σ.   

• Προώθηση καινοτομίας μέσω των Συμβάσεων/Κέντρο 
καινοτομίας

• Υιοθέτηση Πράσινων και Κοινωνικών κριτηρίων στις Δημόσιες 
Συμβάσεις
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EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (e-catalogues/market places). Ενιαίες 
τεχνικές προδιαγραφές

Ενίσχυση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις Δ.Σ. Προώθηση 
καινοτομίας μέσω των Συμβάσεων/Κέντρο καινοτομίας

Επαγγελματοποίηση των υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών 
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ΣΤ3. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

TI ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

Ο Ν.2081/1992 είχε αρκετά κενά, δεν απέδιδε στα Επιμελητήρια 
ενεργό ρόλο ως συμβούλους της Πολιτείας και δεν ανταποκρινόταν 
στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων

Δράση 135: Ψηφίσαμε το Ν.4497/2017 που συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό 
του θεσμού μέσω της αποσαφήνισης του πλαισίου λειτουργίας των 
Επιμελητηρίων
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TI ΚΑΝΑΜΕ

• Θεσπίστηκε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, ώστε οι 
αναπτυξιακές δράσεις των Επιμελητηρίων να βρίσκονται σε αρμονία με 
τον ευρύτερο περιφερειακό σχεδιασμό

• Θεσπίστηκαν για πρώτη φορά διατάξεις σχετικά με την πειθαρχική 
ευθύνη των διοικήσεων των Επιμελητηρίων

• Ενισχύθηκε η αναλογικότητα του εκλογικού συστήματος, με 
ταυτόχρονη ενθάρρυνση της συμμετοχής της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας στη διοίκηση των Επιμελητηρίων

Διαγωνισμό ΑΣΕΠ για τη στελέχωση των Επιμελητηρίων

TI ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ



ΣΤ4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

141



ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Δράση 136: Αναβαθμίσαμε το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση δομικών αδυναμιών 
του συστήματος (καθυστερήσεις, πολυπλοκότητα, βραδύτητα, έλλειψη 
ευελιξίας)

Δράση 137: Υλοποιήσαμε νέα πλατφόρμα Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (e-pde) για την αντικατάσταση του προηγούμενου 
Παρωχημένου Συστήματος παρακολούθησης των χρηματορροών του 
ΠΔΕ 
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TI ΚΑΝΑΜΕ



Ζ. ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Ζ1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ BRAIN DRAIN – Ζ2. «ΓΕΦΥΡΕΣ 
ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»
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Ζ1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ 
BRAIN DRAIN
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ BRAIN DRAIN

Δράση 138: Δίνουμε κίνητρα με επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας 

και έντασης γνώσης (νέος Αναπτυξιακός νόμος, αναπροσανατολισμός πολιτικών
ΕΣΠΑ κλπ.)

Δράση 139: Ενισχύουμε την αυτοαπασχόληση πτυχιούχων (80 εκ. ευρώ)

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις (116 εκ. ευρώ),
την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) σε επιχειρήσεις, την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα στα Πανεπιστήμια, κ.ά.(Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, 
Συνολικού ύψους 282,5 εκ. ευρώ. Προκήρυξη Β’ κύκλου (200 εκ. ευρώ) 

Δράση 140: Στηρίζουμε την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Αριστεία μέσω των 

υποτροφιών ΙΚΥ και ΕΛΙΔΕΚ υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, 
των νέων προσλήψεων στα ΑΕΙ/ ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα, την απόκτηση 
ακαδημαϊκής εμπειρίας από νέους διδάκτορες κ.λπ.
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Η κρίση, προκάλεσε τη φυγή σημαντικού τμήματος του 
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Δημιουργήσαμε ένα 

πλαίσιο δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου



Ζ2. «ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»
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«ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του brain drain, βασική κυβερνητική 
προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλήνων επιστημόνων 
που εργάζονται στο εξωτερικό με την ελληνική οικονομία, είτε αυτοί είναι
πρόσφατοι μετανάστες είτε είναι μετανάστες προηγούμενης γενιάς 

Για το σκοπό αυτό έχουμε δημιουργήσει εδώ και ένα χρόνο την 
πρωτοβουλία «ΓΕΦΥΡΕΣ» 
(Γέφυρες γνώσης και συνεργασίας - https://www.knowledgebridges.gr)

Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα προσφέρει πληθώρα επιλογών 
στον Έλληνα του εξωτερικού, όπως η ανάθεση  υπεργολαβίας σε 
ιδιώτη ή επιχείρηση στην Ελλάδα, η συνεργασία με ελληνική 
επιχείρηση για πώληση  προϊόντων της διεθνώς, η προώθηση της 
συνεργασίας αυτοαπασχολούμενου ή επιχείρησης στην Ελλάδα 
με επιχείρηση  εξωτερικού, η δημιουργία επιχείρησης στην Ελλάδα,
η λειτουργία με το ρόλο του μέντορα/business angel για την 

υποβοήθηση νεοφυούς επιχείρησης στην Ελλάδα κτλ.
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Δράση 141: Δημιουργήσαμε την πρωτοβουλία «ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

https://www.knowledgebridges.gr/
https://www.knowledgebridges.gr/


«ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Οι ανωτέρω δράσεις έχουν ευεργετικό αντίκτυπο στον Έλληνα του 
Εξωτερικού καθώς διευρύνονται οι επαγγελματικές/οικονομικές δυνατότητές 
του, ενώ παράλληλα μπορεί να δημιουργήσει γέφυρες συνεργασίας στην 
Ελλάδα για την προοπτική επιστροφής του, να συμβάλλει αναπτυξιακά, 
και με την αίσθηση του «ανήκειν» που διαμορφώνει μια e-κοινότητα,
να αποκαταστήσει διαύλους επικοινωνίας με την πατρίδα

Για την περαιτέρω προώθηση αυτών των συνεργασιών, θεσμοθετούμε 
τη βράβευση των σημαντικότερων αντίστοιχων προσπαθειών. Συγκεκριμένα,
μέσα στον επόμενο χρόνο προβλέπεται να απονεμηθούν μέχρι και 20 
χρηματικά έπαθλα ύψους μέχρι 50.000 ευρώ το καθένα σε συνεργατικές 
πρωτοβουλίες ανάμεσα σε επιστήμονα/ες του εξωτερικού και σε κάποια 
ελληνική επιχείρηση/αυτοαπασχολούμενο για την παραγωγή συγκεκριμένου 
προϊόντος ή υπηρεσίας στην Ελλάδα
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Δράση 142: Δημιουργήσαμε την πρωτοβουλία «ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» 



ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΨΗΦΙΣΜΕΝΑ ‘Η/ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ

του Υ.ΠΟΙ.ΑΝ

α/α Τίτλος Νόμου Αριθμός Νόμου-ΦΕΚ

1
Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. Ν. 4548-ΦΕΚ: 104 A'/13.06.2018

2 Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 
και άλλες διατάξεις. Ν.4541-ΦΕΚ: 93 A'/31.05.2018

3 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, 
σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης 
βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου 
ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 
διατάξεις. Ν. 4529-ΦΕΚ: 56 A'/23.03.2018

4 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. Ν.4497-ΦΕΚ:171 A'/13.11.2017

5 Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και 
άλλες διατάξεις. Ν. 4468-ΦΕΚ:61 A'/28.04.2017

6 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες 
διατάξεις. Ν. 4469-/ΦΕΚ: 62 A'/03.05.2017

7 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών 
εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις. Ν. 4441-227 A'/ΦΕΚ: 06.12.2016

8 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και 
άλλες διατάξεις Ν.4442-ΦΕΚ: 230 A'/07.12.2016
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ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΨΗΦΙΣΜΕΝΑ ‘Η/ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ 

του Υ.ΠΟΙ.ΑΝ

α/α Τίτλος Νόμου Αριθμός Νόμου-
ΦΕΚ

9 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). Ν. 4412-ΦΕΚ: 147 Α'/08.08.2016

10 Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του 
Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις. Ν. 4413-ΦΕΚ: 148 Α'/08.08.2016

11 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 
της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 
2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ 
όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφορίων για την 
πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ν. 4403-ΦΕΚ: 125 Α'/07.07.2016

12 Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις. Ν. 4399-ΦΕΚ: 117 Α'/22.06.2016

13 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά με τη συνεργασία και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δημοκρατία. Ν. 4341- ΦΕΚ: 142Α΄/06.11.2015

14 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας 
και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την 
παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Σχέδιο Νόμου
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Πολυνομοσχέδια

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΜΟΥ-

ΦΕΚ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές 
διατάξεις.

Ν. 4549-ΦΕΚ: 105 A΄/14.06.2018

Τροποποιήσεις Ν. 3869/2010 και  (Υπερχρεωμένα 
Νοικοκυριά), Ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός 
Μηχανισμός ΟCW) και 4442/2016«Απλούστευση 
Αδειοδότησης» κλπ.

2

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. Καθορισμός 
πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων 
και της αγοράς προϊόντων

Ν. 4512-ΦΕΚ: 5 Α'/17.1.2018

-Τροποποιήσεις Ν. 2251/1994 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» Σύσταση ΟΔΕ, Καθορισμός 
πλαισίου εποπτείας των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων κλπ. και 
Ν. 4442/2016 «Απλούστευση Αδειοδότησης» 

-Καθορισμός πλαισίου εποπτείας των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων 

3

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

Ν. 4472-ΦΕΚ:74 A'/19.05.2017
Τροποποιήσεις Ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός 
Μηχανισμός ΟCW), Ν. 4412/2016 κλπ.

4
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Ν. 4389-ΦΕΚ:94 A'/27.05.2016
Σύσταση ΕΓΔΙΧ, Θέσπιση διαδικασίας διευθέτησης 
διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
κλπ.
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Επικείμενα Νομοσχέδια του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης

α/α Αντικείμενο-Στοχοθεσία Είδος Νομοθετήματος Φάση Υλοποίησης

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Νόμος Σε εξέλιξη

2 CREDIT BUREAU Νόμος Σε εξέλιξη

3 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Νόμος Σε εξέλιξη

4 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ/ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Νόμος Σε εξέλιξη

5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Ενσωμάτωση Οδηγίας Σε εξέλιξη

6 ΝΟΜΟΣ "ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ"
Νόμος Σε εξέλιξη

7 ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ Ν. 4412/2016 Νόμος Σε εξέλιξη

8 Π.Δ. ΕΑΑΔΗΣΥ Προεδρικό Διάταγμα Σε εξέλιξη


